
Protokoll fört vid styrelsemöte
Katrineholms brukshundklubb

Den 13:e augusti 2017
Lenatorpet

Närvarande: Andreas Peterzén, Maria Perzon, Ami Rooth, Kristina Berggren, Petra Hedberg, Mikael Svensson,  Curt 
Andersson.
Anmält förhinder: Elin Hoff, Madeleine Sterner. 

§ 72. Mötets öppnande 
              Andreas hälsade alla välkomna.

§ 73. Val av justerare
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Kristina.

§ 74. Föregående protokoll
              Gicks igenom och lades till protokollet.

§ 75. Kassarapport
              Kassa: 2604 kr

PG: 4348,39kr
Bank: 30672,24 kr
Swish: 7030,41 kr
e-spar: 16671,86 kr

§ 76. Skrivelser inkomna och utgående
Inkomna: Inbjudan att delta med info på de gatufester som kommunen planerar.

              Utgående: Deklarationen inskickad.

§ 77. Rapporter
RUS – Maria. Beg. utställningstält inköpt. 
Köket – Maria. Flyter på.
Träning – Curt. Tisdagsträningen startar igen nu den 15 augusti. Summer camp, 17 husvagnar. Bra 
arrangemang där alla var nöjda. Kanske bara bruksträning i framtiden???
Tävling, bruks – Micke. Två tävlingar i september.
Tävling, lydnad – Kristina. Bara 21 st anmälda på fyra klasser. Maria dömer.
Tävlingssek. - Micke. 
Fastighet inne – Madeleine. Två nya Torky-hållare på toaletterna.
Fastighet ute - Madeleine. Dörren på lilla stugan fixad.
Agility – Petra. Dyrt att göra nuvarande agilityplanen jämnare. Kanske hagen kan vara ett alternativ? Vi bör ha 
ett möte med agilitysektorn men först måste vi ha kostnadsförslag på olika alternativ.  
HUS – Ami. Togs upp under § 78.
PR/Info – Elin.
Mentalansv. – Andreas. MH rottweilerkennel plus ett öppet MH.
Tjänstehund – Andreas. v 34 ett tjänstehund certprov, inget Katrineholmsekipage men Andreas är funktionär.

§ 78. Instruktörsbetalning
Vi diskuterade betalning till "våra" instruktörer. 400 kr för per kurstillfälle, dvs. 3x45 minuter. Intresse för att 
gå kurs finns för 2 valpkurser och en allmänlydnadskurs. Andreas och Curt tar en valpkurs. Om inte 
klubbinstruktörer har möjlighet så måste vi ta in en avtalsinstruktör, viktigast att det blir kurser. Ami och 
Kristina tar kontakt med Göran. 
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§ 79. Aktivitetslista/Att göra listan
               Värmepumpen och dörren kvarstår.

§ 80. Övriga frågor.
Familjedagen var lyckad. Mycket god anslutning. Andreas kollar upp vad en bärbar ljudanläggning kan kosta.   
Hur är det med den nya hemsidan, när kommer den upp?

§ 81. Nästa möte.
Tisdag den 5 september. Styrelsemöte kl 18:00 och medlemsmöte kl 19:00. Styrelsemöte söndag den 8 
oktober kl 15:00.

§ 82. Mötets avslutande.
Andreas avslutade mötet.

Dag som ovan

.............................................................. ..............................................................
Andreas Peterzén Ami rooth
ordförande sekreterare

..............................................................
Kristina Berggren
justerare
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